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Inleiding 
 
Kinderopvang is niet meer weg te denken. Veel ouders delen de opvoeding van hun 
kinderen met ons, pedagogisch medewerkers op een dagverblijf of buitenschoolse 
opvang. Hoe wij hier vorm aan geven, is voortdurend onderwerp van discussie. Het 
allerbelangrijkste vinden we dat kinderen zich ontwikkelen in een omgeving, die in alle 
opzichten veilig is. We willen dat kinderen (en ouders) zich gezien en gehoord voelen. 
Interactie en communicatie zijn hierin de sleutelwoorden.  
 
Mini Stek verzorgt kinderopvang in de wijken Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp en de 
Veemarkt in Utrecht. Onze opvang bestaat uit vier kinderdagverblijven en acht 
vestigingen voor BSO verspreid in de verschillende wijken. Eén BSO is samen met een  
kinderdagverblijf gevestigd op een boerderij, net buiten de stad, naast Fort Voordorp. 
Mini Stek is een echte buurtgerichte kinderopvang. Ouders kennen onze organisatie en 
weten ons makkelijk te vinden. 
De afgelopen jaren hebben we bewust gekozen voor beperkte groei, om het 
kleinschalige karakter van de organisatie te kunnen behouden. Kleinschaligheid zorgt 
ervoor dat de lijnen binnen de organisatie kort blijven. Dat komt, vinden wij, de 
pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het houdt de betrokkenheid van onze 
medewerkers bij Mini Stek groot en maakt de afstand tussen ouders en organisatie 
klein.  
 
Als uw kind afscheid neemt van het  dagverblijf, kan het aansluitend bij één van onze 
vestigingen van de buitenschoolse opvang terecht. We bieden daarmee een 
doorlopende ontwikkelingslijn.  Voor veel kinderen geldt dat ze maatjes worden op het 
dagverblijf en ondanks een andere schoolkeuze van ouders, elkaar blijven tegenkomen 
op de buitenschoolse opvang. Met de continuïteit in onze teams zorgen we voor een 
veilige, stabiele en vertrouwde omgeving.  
Het is onze taak om ervoor te zorgen dat uw kind  zich thuis voelt en zich spelenderwijs 
kan ontwikkelen, zodat dat ouders onbezorgd aan het werk kunnen gaan. 
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Het algemene pedagogisch beleid en de werkplannen vormen samen het pedagogisch 
beleidsplan. Hoe en vanuit welke visie we werken, is beschreven in het algemene 
pedagogisch beleid. Deze pedagogische visie wordt door alle teams gedragen.  
De praktische uitwerking daarvan is per vestiging vastgelegd in een werkplan. Op de 
verschillende afdelingen worden binnen het algemene kader van ons pedagogisch 
beleid verschillende accenten gelegd.  
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1. Onze pedagogische visie: positief opvoeden 
 

Bij Mini Stek werken we met een opvoedingsmethode waarvan de kern is dat het kind 
positief benaderd wordt. Dat is de basis voor ons pedagogisch handelen. Kinderen 
ontwikkelen zich door ze de ruimte te geven om zelf te ontdekken, door ze aandacht te 
geven en positief op hen te reageren. Al onze medewerkers zijn hierin getraind. Op 
deze manier wordt gewerkt aan de vier basisdoelen zoals die door prof. Riksen- 
Walraven zijn geformuleerd voor de opvoeding van kinderen in een gezin en in de 
kinderopvang. 1 
Zo zorgen we ervoor dat kinderen zich vertrouwd en veilig bij ons voelen. Ze kunnen 
zich persoonlijk en sociaal ontwikkelen en het is een omgeving waarin ze zich de 
normen en waarden van de samenleving eigen kunnen maken.  
 
 
Volgens medewerkers van Mini Stek houdt Positief opvoeden in: 
 

         Positieve benadering            Conflicten samen oplossen 

 

                        Respect voor autonomie                  Complimenteren                       Inleven 

 
Open uitstraling                        Benoemen en 
uitleggen                        Interactiecirkel                  
 

            Meegaan in interesses                   Zacht stemgebruik              Kindgericht           

 

Zeggen wat je verwacht van een kind, i.p.v. ‘nee’             Procesgericht i.p.v. resultaatgericht 
 
In termen van communicatie sluit positief opvoeden aan op het moment waarop een 
kind iets zegt of doet in relatie tot de mensen om zich heen. Kinderen nemen 
voortdurend initiatieven. Ze hebben behoefte aan een omgeving die belangstellend is 
en op hen reageert.  
Onze pedagogisch medewerkers zijn erin getraind om zo’n contactinitiatief te 
herkennen en te benoemen. De essentie is dat de medewerker de situatie waarneemt, 
zonder erover te oordelen. Door vervolgens te benoemen wat ze zien of horen, voelt 
een kind zich gehoord en gezien. Na die bevestiging kan de groepsleiding met het kind 
een gesprek voeren, informatie uitwisselen, onderhandelen en grenzen stellen. 
 
  

                                                            
1
 In de Wet Kinderopvang wordt de kwaliteit in de opvang omschreven als ‘Verantwoorde opvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en  

gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving’. Door professor Walraven- Riksen zijn vier opvoedingsdoelen geformuleerd: 
Het bieden van emotionele veiligheid 
Kinderen de gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties 
Kinderen de gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
Kinderen de kans bieden om zich de waarden en normen van samenleving eigen te maken 
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Deze aanpak past bij ons. Het is een respectvolle manier om kinderen te begeleiden in 
hun ontwikkeling. De aanpak zorgt voor een ontspannen, veilige sfeer op de groepen. 
Het biedt medewerkers handvatten om kinderen te begeleiden en te stimuleren in de 
ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competenties.  
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contactinitiatief: 
het kind doet iets, 

zegt iets 

waarnemen: wat 
hoor ik, wat zie ik? 

ik geef geen 
oordeel 

benoemen: dit 
hoor ik, dit zie ik 

ontvangstbevestiging: 
het kind voelt zich 
gehoord, gezien 

uitwisseling: 
grenzen stellen,  
onderhandelen, 
gesprek voeren 

afsluiting van 
interactie 

De interactiecirkel:     
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De interactievaardigheden: 
De pedagogisch medewerkers zijn gericht op het kind en accepteren het zoals het is. 
Dit doen zij door bijvoorbeeld ieder kind persoonlijk te begroeten en bij naam te 
noemen. Ze tonen interesse in wat het kind vertelt en moedigen het aan om verder te 
vertellen. Het kind wordt daarmee in staat gesteld een relatie op te bouwen met de 
groepsleiding en zich thuis te voelen op de groep. Ook al zijn er persoonlijke verschillen 
bij de groepsleiding de kern van de pedagogische benadering blijft hetzelfde. Die kern is 
de wijze waarop een kind wordt aangesproken, getroost, aangemoedigd en bevestigd. 
Hetzelfde geldt voor de manier waarop wordt gereageerd op emoties en ervaringen van 
het kind. Er is respect voor de autonomie van het kind. De pedagogisch medewerkers 
proberen de balans te zoeken tussen beschermen en loslaten. Ieder kind krijgt de 
verantwoordelijkheid die past bij zijn ontwikkelingsfase. Het is de taak van de 
groepsleiding om te zorgen dat er op de groep een sfeer heerst waarin iedereen zich op 
zijn gemak voelt.  
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Randvoorwaarden 
 
Om onze pedagogische visie in praktijk te kunnen brengen, maken we keuzes in de 
groepsindeling, de inzet van groepsleiding en de aankleding en inrichting van 
groepsruimten. Dat zijn randvoorwaarden, naast de onmisbare intensieve 
samenwerking met ouders.  
 
De groep 
Onze locaties zijn naar leeftijd ingedeeld. Kinderen zitten in dezelfde leeftijdsfase en 
hun belangstelling en interesses lopen niet teveel uiteen. Er zijn veel speelmaatjes 
beschikbaar. 
Op de dagverblijven worden baby’s in een aparte groep opgevangen. We vinden het 
belangrijk dat baby’s rust krijgen. Pas als kinderen ruim een jaar zijn, gaan ze naar een 
volgende groep en zijn ze beter in staat prikkels te verwerken.  
Op de buitenschoolse opvang nemen de kleuters een speciale plaats in binnen de 
opvang. Als vierjarige maken ze een grote stap naar de basisschool en wordt hun 
wereld opeens een stuk groter. Daar hebben we aandacht voor en het is belangrijk dat 
zij op de opvang hun rust kunnen nemen. 
 
Tijdens een opvangdag verblijven kinderen in een vaste en bekende groep 
leeftijdsgenootjes. Daar spelen ze met elkaar, leren van elkaar, sluiten vriendschappen, 
kortom,  ze ontwikkelen sociale vaardigheden. En dat niet alleen, op de groep worden 
kinderen ook cognitief en motorisch uitgedaagd. Er zijn duidelijke afspraken, dus het is 
duidelijk wat de mogelijkheden en grenzen zijn. 
 
Pedagogisch medewerkers 
De pedagogisch medewerkers zijn de pijlers van de opvang. Iedere groep heeft vaste 
gezichten. De medewerkers voelen zich samen verantwoordelijk voor het welzijn van de 
kinderen op hun groep. Mini Stek investeert veel tijd in werkoverleg en 
activiteitenvoorbereiding. Organisatie-brede scholing zorgt ervoor dat pedagogische 
kennis en vaardigheden op peil blijven en de medewerkers in hun aanpak op één lijn 
zitten. 
Het is een duidelijke keus van ons om leidinggevenden naast hun managementtaken 
ook groepswerk te laten doen. Door zelf op een groep te staan, houden ze oog voor het 
werk met de kinderen. Ze staan met beide benen in de praktijk en kunnen adequaat 
reageren op de dagelijkse gang van zaken. 
 
De groepsruimte 
De inrichting van de ruimtes binnen en buiten ondersteunt en daagt uit. Het 
spelmateriaal past bij de leeftijd van de kinderen en de binnenruimtes zijn ingedeeld in 
speelhoeken. Kinderen kunnen kiezen en het geeft rust op de groep. We maken 
onderscheid tussen de groepsruimte waar rustig gepeeld wordt en de hal, gang of 
sportzaal waar kinderen volop kunnen bewegen.  
We vinden het belangrijk dat  er genoeg uitdaging is voor ieder kind. Als kinderen ouder 
en zelfstandiger worden, krijgen ze steeds meer verantwoordelijkheid en wordt hun 
actieradius groter. Omdat we opvang in de wijk bieden, maken de kinderen bijvoorbeeld 
afspraken met vriendjes in de buurt. 
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Samenwerken 
We willen kinderen een leuke tijd bezorgen bij Mini Stek. Om de opvoeding thuis en op 
de opvang op elkaar af te stemmen is er veel contact met de ouders. We horen van hen 
wat er thuis speelt en dragen over hoe het met hun kind op de opvang gaat.  
Bij de buitenschoolse opvang wordt de overdracht minder intensief. Zeker als kinderen 
zelfstandig naar huis mogen. Maar, ouders kunnen ons goed telefonisch en via de mail 
bereiken als er iets bijzonders is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmatig wordt er door pedagogische medewerkers gekeken naar het welbevinden 
van het kind binnen de groep. Sluit onze opvang aan op de behoefte van het kind? 
Voelt het kind zich op z’n plek? In de overdracht met ouders wordt hier over gesproken 
en minimaal eens per jaar wordt dit schriftelijk vastgelegd. De uitkomsten worden 
geëvalueerd en meegenomen in onze werkwijze. Op deze manier blijven de behoeften 
van ouders en kinderen en het aanbod van Mini Stek op elkaar afgestemd.  
 
Alleen met toestemming van de ouders kan overleg plaats vinden met school of 
deskundigen. Bijvoorbeeld om de zorg over een kind te delen en te bespreken wat de 
beste pedagogische aanpak is. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of 
kindermishandeling hanteren we de landelijke meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
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2. De opvoedingsdoelen 
 
Als kinderopvang hebben we de taak om vorm en inhoud te geven aan het realiseren 
van de vier opvoedingsdoelen die in de Wet Kinderopvang zijn geformuleerd.  
De pedagogische middelen die Mini Stek hiervoor inzet zijn: 
 
 Het gebruik van interactievaardigheden 
 De structuur van de groepen 
 Het dagritme 
 Kinderparticipatie 
 Spel- en activiteitenbegeleiding 
 De inrichting en het gebruik van de ruimte 
 Het monitoren van het welbevinden van het kind 
 Samenwerken met ouders en de andere direct betrokkenen bij het kind 
 
Hoe doen we dat en waar leggen we de accenten.  
 
Het bieden van emotionele veiligheid 
Kinderen vinden het leuk om rond te kijken, ze zijn geïnteresseerd in hun omgeving. Ze 
onderzoeken van alles en leren daarvan. Voorwaarde is dat ze zich veilig en vertrouwd 
voelen, dan durven ze nieuwe stapjes te zetten en groeien ze in hun ontwikkeling. Een 
voorspelbare omgeving, structuur, draagt daaraan bij. Kinderen komen bij Mini Stek op 
vaste dagen. Bekende groepsgenootjes zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en 
vertrouwd voelen en er kunnen vriendschappen ontstaan, die zelfs daarna op de 
buitenschoolse opvang stand houden. Een vaste dagindeling met momenten waarop de 
groep bij elkaar is, zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. 
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Op iedere groep werken vaste medewerkers, ze kennen de kinderen goed en bouwen 
een hechte band met hen op. Pedagogisch medewerkers letten erop dat ieder kind 
gezien en gehoord wordt. Een instrument hierbij is de interactiecirkel. Door hiermee te 
werken, zijn de medewerkers zich bewust van de signalen die kinderen uitzenden om 
contact te maken met anderen. Medewerkers hebben geleerd hier positief op te 
reageren, zodat ieder kind zich gewaardeerd en op zijn plek voelt.  
Pedagogisch medewerkers geven kinderen de ruimte om grenzen te verkennen, maar 
zijn ook duidelijk wanneer grenzen worden overschreden. Ze helpen kinderen duidelijk 
te maken wat hun grenzen zijn. Alleen dan kan iedereen zich veilig en prettig voelen in 
een groep. 
De pedagogisch medewerker zorgt voor een duidelijk dagritme. Het ontvangen van de 
kinderen, de eet- en drinkmomenten, het  binnen en buiten spelen, de georganiseerde 
activiteiten, het samen opruimen en afscheid nemen, gaan allen volgens een vast 
patroon. Dat geeft kinderen duidelijkheid, houvast en een veilig gevoel.  
 
De groepsruimtes zijn overzichtelijk ingedeeld. De kinderen weten wat er allemaal is 
en waar ze dat kunnen vinden. Het spelmateriaal past bij hun leeftijd. Als het om 
speelgoed gaat, vinden we het belangrijk dat het schoon en compleet is. Daarom 
investeren we regelmatig in nieuw en eigentijds speelgoed. Om misverstanden te 
voorkomen, dit is geen pleidooi voor alleen glimmend en glanzend spelmateriaal. 
Kinderen kunnen zich uitstekend vermaken met ‘waardeloos materiaal’ en die kans 
bieden wij ze ook! 
Op de groepen hangen foto’s en knutselwerkjes van de kinderen. Behalve dat dit een 
huiselijke sfeer geeft, maakt het de groep voor de kinderen eigen en herkenbaar.  
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Veel kinderen komen als baby bij Mini Stek. Door een intensieve overdracht van en 
naar de ouders, probeert de groepsleiding het kind zo snel mogelijk te leren kennen. De 
pedagogisch medewerkers van de babygroepen zijn door opleiding en ervaring ook 
getraind om de signalen van kleine baby’s te herkennen. Door vaak oogcontact te 
maken en veel met de kinderen te knuffelen, gerichte aandacht tijdens het verschonen 
of bij het geven van de fles, ontwikkelen baby’s een gevoel van veiligheid. Het is 
belangrijk dat ze zich kunnen hechten. Het reageren op contactinitiatieven van baby’s is 
heel belangrijk voor de band tussen leidster en kind. Als een baby brabbelt, dan praten 
we terug. Als een baby naar iets wijst, dan benoemen we wat hij/zij ziet. Als een baby 
huilt, dan reageren we direct en kijken we wat de baby ons wil ‘vertellen’. We proberen 
de reden van het huilen te achterhalen door goed naar signalen te kijken. Ook 
verwoorden we de gevoelens van het kind en laten het kind zien dat we begrip hebben 
voor zijn of haar verdriet, we geven troost.  
Iedere baby heeft een eigen dagritme. Dat volgen we totdat er meer regelmaat in komt. 
 
Naarmate kinderen ouder worden, geven we  ze meer vrijheid en verantwoordelijkheid. 
Zelf naar de wc gaan, is zo’n stap. Zelf naar huis fietsen, meespelen in de kerstmusical. 
We laten hen weten dat ze het goed doen en dat we trots op ze zijn, zodat hun 
zelfvertrouwen groeit.  
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Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 

 ervaringen 
Kinderen krijgen steeds meer grip op hun omgeving. Door competenties als  
zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen is een kind in 
staat om problemen aan te pakken en zich aan te passen. In een groep leren ze zich 
aan te passen aan anderen, maar ook duidelijk te maken wat ze zelf willen en daarin 
keuzes te maken. Door positieve ervaringen en door af en toe hun neus te stoten, leren 
kinderen hiermee om te gaan. Dat zorgt voor een gevoel van autonomie en 
zelfvertrouwen. 
Pedagogisch medewerkers bieden kinderen de ruimte te experimenteren en 
respecteren de keuzes die ze maken binnen de grenzen die er nu eenmaal zijn. 
 

 taal 
In een groep is het noodzakelijk dat kinderen zich via taal uit leren drukken. Ze leren 
van elkaar en van de groepsleiding. Medewerkers brengen voortdurend onder woorden 
wat ze zien en wat ze gaan doen en laten de kinderen dit herhalen.  
Pedagogisch medewerkers op de dagverblijven zingen liedjes en lezen dagelijks voor. 
Kinderen mogen van hun eigen boekenplank boeken pakken, erin ‘lezen’ of bladeren, 
plaatjes aanwijzen en benoemen. Voor de oudere kinderen zijn er ook nog strips en 
abonnementen op tijdschriften. Iedere dag zijn er vaste momenten waarop de groep bij 
elkaar is en kinderen uitgenodigd worden om hun verhaal te doen. Ze ervaren dat er 
aandacht is voor wat ze te vertellen hebben en leren ook naar een ander te luisteren.  
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 spelen 
 
Kinderen leren door te spelen. Ze oefenen daarmee vaardigheden en blijven daar 
plezier in houden, ook al is het met vallen en opstaan. De pedagogisch medewerkers 
bieden activiteiten aan die passen bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het 
kind. En ze hebben oog voor de persoonlijke competenties van een kind. Een kind 
wordt gestimuleerd tot meedoen maar er blijft ruimte voor eigen initiatief en ideeën. Wel 
of niet deelnemen aan een activiteit is zo’n keuze. Zo leren kinderen een eigen  
afweging te maken. Iedere dag kan een kind deelnemen aan een van te voren  
voorbereide activiteit. De variatie is groot. Er wordt binnengespeeld en buiten. Hoe 
ouder het kind, des te gevarieerder de activiteiten.  
 
Iedere vestiging van Mini Stek heeft een eigen speelterrein. Er gaat vrijwel geen dag 
voorbij of de kinderen gaan naar buiten. Behalve dat het gezond is om veel te bewegen,  
biedt dit de gelegenheid om allerlei nieuwe en spannende ervaringen op te doen. Buiten 
kan er met zand en water worden gespeeld. Ze leren klauteren en hun evenwicht te 
bewaren. Als ze dat zelf onder de knie weten te krijgen versterkt dat het gevoel van 
zelfvertrouwen. Pedagogisch medewerkers kijken soms op afstand. Kinderen mogen 
(en moeten) dingen zelf uit proberen. Als het nodig is geven we ze een zetje in de rug, 
bieden troost bij een geschaafde knie en stimuleren het kind om nog even door te 
zetten.  
Door er met de bolderkar, de Stint of één van de busjes op uit te trekken, krijgen 
kinderen de gelegenheid verder te kijken dan het eigen speelterrein en andere 
ervaringen op te doen.  
Sportieve kinderen kunnen terecht op onze BSO-vestiging op sportcomplex Hercules. 
Daar mogen ze van alle sportfaciliteiten gebruik maken.  De medewerkers die op deze 
locatie werken zijn natuurlijk ook sportief en geschoold in het aanbieden van sport- en 
spelactiviteiten. 

 kinderparticipatie 
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat ieder kind een stem heeft. Bij de 
baby’s betekent dit dat er oogcontact wordt gemaakt met de kinderen en dat er duidelijk 
wordt aangegeven aan het kind wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld: ’Ik zie dat je een 
snotneus hebt, ik ga even je neus afvegen.’ Vanaf de peuterleeftijd worden kinderen 
betrokken in de activiteitenplanning voor de dag. Naarmate het kind ouder wordt, krijgt 
het kind meer inspraak. De pedagogisch medewerker handelt kindgericht en is alert op 
de signalen die het kind geeft.  
 

 
  



15 

 

Gelegenheid bieden tot het aanleren van sociale competenties 
In de interactie met leeftijdsgenootjes en door deel uit maken van een groep 
ontwikkelen kinderen sociale competenties. De pedagogisch medewerker is hierin een 
rolmodel voor de kinderen.  
Ze leren zich in een ander te verplaatsen, te communiceren, samen te werken, anderen 
te helpen, conflicten te voorkomen en op te lossen en zich verantwoordelijk te voelen in 
relaties met anderen. 
 
Kinderen gedijen in een omgeving met andere kinderen. Baby’s genieten al van de 
aanwezigheid van andere kinderen in hun omgeving, maar zijn nog vooral op zichzelf 
gericht. Oudere kinderen spelen vooral naast elkaar, totdat ze in staat zijn ook samen 
iets te ondernemen. Kinderen imiteren elkaars gedrag, kibbelen, praten met elkaar, 
leren onderhandelen en zich in elkaar te verplaatsen. Wij laten de kinderen van de 
groep zien hoe speelgoed gedeeld kan worden zonder er ruzie over te maken. 
We bieden activiteiten aan die zijn afgestemd op samen te spelen. Er wordt gedanst, 
samen muziek gemaakt, er worden groepsspelletjes gedaan en er wordt veel samen 
buiten gespeeld. De oudste kinderen van het dagverblijf worden regelmatig apart 
genomen om gerichte spelletjes te doen. Zij hebben al een veel grotere 
concentratieboog.  
 
 
 

 
 
 

 
Op de buitenschoolse opvang komen kinderen behalve hun schoolvriendjes ook andere 
kinderen uit de wijk tegen. Dat biedt veel mogelijkheden om contacten te leggen. Omdat 
we na een inspannende schooldag, kinderen ontspanning willen bieden, mogen ze zelf 
kiezen wat ze willen doen. Dat kan samen, maar ook rustig op de bank met een boekje. 
We houden goed in de gaten dat er altijd aansluiting is met andere kinderen en er 
niemand ‘buiten de boot’ valt. De oudere kinderen krijgen meer inspraak en 
verantwoordelijkheden. In samenspraak met ouders mogen ze zich vrijer bewegen in de 
wijk en bijvoorbeeld bij een vriendje spelen. 
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De pedagogisch medewerkers hebben een minder prominente rol dan bij de 
dagopvang. Ze zijn meer praatpaal, steun en toeverlaat, doen suggesties en helpen 
oplossingen te vinden voor problemen. 
De pedagogisch medewerkers gaan in op de initiatieven van een kind, stimuleren 
vriendschappen en het samenwerken met andere kinderen. Dit doen zij vanuit een 
positieve focus op gedrag. De pedagogisch medewerkers bemiddelen bij conflicten, 
hierin stellen zij zich onpartijdig op en begeleiden zij de kinderen naar een oplossing. 
De kinderen worden gestimuleerd om het conflict naar eigen inzicht op te lossen. De 
pedagogisch medewerkers bieden structuur en grenzen zodat kinderen hun gedrag en 
impulsen leren beheersen. Zij leren de kinderen om naar elkaar te luisteren en mee te 
denken over de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt , bijvoorbeeld ook als het 
gaat om pesten2, conflicten en gezamenlijke momenten. 
 
Ook op de buitenschoolse opvang zijn de groepsruimtes huiselijk ingericht. We vinden 
het belangrijk dat kinderen zich thuis en op hun gemak voelen. Er is veel spelmateriaal 
en het is gevarieerd, zodat alle kinderen, hoe verschillend hun belangstelling ook is, 
graag naar de opvang gaan. We informeren regelmatig naar hun interesses en ieder 
jaar met Sinterklaas wordt van de enorme verlanglijst een flink deel van de wensen 
vervuld.  
 
In schoolvakanties wordt van alles ondernomen waar tijdens opvang in schoolweken 
geen tijd voor is. Onze vakantie-activiteiten worden door ouders en kinderen geroemd. 
Behalve activiteiten op locatie, gaan we veel op stap. Zo is het ook echt vakantie.  
 
De kans om zich normen en waarden eigen te maken 
Een samenleving bestaat uit mensen met verschillende normen en waarden. Kinderen 
moeten hier mee om leren gaan. Dat begint thuis bij de ouders en wij sluiten als opvang 
daarbij aan. Wij concentreren ons op de basale waarden en normen, bijvoorbeeld 
respect voor elkaar, eerlijk zijn, elkaar helpen als dat nodig is.  
Het gaat vaak om gedrag dat heel vanzelfsprekend lijkt. We leren de kinderen 
respectvol met elkaar om te gaan. Dit doen we bijvoorbeeld door elkaars naam te leren 
en elkaar bij de naam te noemen. Rekening houden met een ander door op je beurt te 
wachten, een ander geen pijn doen en eerlijk te zijn.  
Spelenderwijs proberen we ze bij te brengen hoe ze kunnen functioneren in een groter 
geheel; in de groep, bij Mini Stek en in de maatschappij. De groepsleiding laat de 
kinderen kennis maken met grenzen, normen en waarden maar ook met de gebruiken 
en omgangsvormen in onze samenleving. 
We maken duidelijk wat de regels zijn en wat de grenzen zijn tussen bijvoorbeeld 
knuffelen en pijn doen of stoeien en vechten. De pedagogisch medewerkers geven 
hierin het goede voorbeeld en grijpen in wanneer grenzen worden overschreden. 
Zonder het beginsel van positief opvoeden uit het oog te verliezen. 
  

                                                            
2 Onze handelingswijze m.b.t. pesten zit verwerkt in onze methode positief opvoeden  
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3. Elk kind een mentor  
 

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn / haar eigen tempo. We kijken goed naar ieder kind. 
Hoe voelt een kind zich in de groep? Wat heeft het kind nodig? Aan ieder kind wordt bij 
de start van de opvang een mentor toegewezen. Dit is een pm-er van de groep waarin 
het kind is geplaatst. Ouders worden hierover geïnformeerd. Op de dagverblijven staat 
in het ouderportaal bij ieder kind aangegeven wie de mentor is.    
We vinden het belangrijk dat alle pm-ers een goede band hebben met het kind. Ook 
volgen we de ontwikkeling van ieder kind. De mentor gaat net een stapje verder. Hij / zij 
volgt het kind heel specifiek, is aanspreekpunt voor ouders en is op de BSO ook 
aanspreekpunt voor het kind zelf. Daarnaast verzorgt hij / zij de schriftelijke observaties.  
Minimaal eenmaal 1 per jaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek over de 
uitkomsten.     
De mentor informeert de andere pm-ers over de afspraken die met ouders zijn gemaakt 
en hij / zij deelt belangrijke informatie met hen.   
Wanneer een kind wisselt van groep wordt er extra aandacht besteed aan de nieuwe 
situatie voor het kind. De mentor is nauw betrokken bij de overgang naar een volgende 
groep. Omdat we continuïteit belangrijk vinden, zullen we wisseling van mentor tot een 
minimum proberen te beperken.  
 

4. Ontwikkeling, begeleiding en zorg 
 

Met onze begeleiding van de kinderen en een aanpak van positief opvoeden, stellen we  
de interesses, behoeften en ontwikkeling van de kinderen centraal. Kinderen verschillen 
echter sterk in het tempo waarin ze zich ontwikkelen. Het duidt niet direct op 
achterstand of voorsprong. Door een stimulerende omgeving met een breed scala aan 
activiteiten, krijgen ze alle kansen zich op een eigen wijze te ontplooien. Toch 
ontwikkelen niet alle kinderen  zich zonder problemen. 
 
Het is een tweede natuur van onze pedagogisch medewerkers om te signaleren 
wanneer het goed of minder goed gaat met een kind. Bijzonderheden worden altijd 
direct met ouders besproken. Scholing en bijscholing door de training ’Positief 
opvoeden’ zorgt ervoor dat ze alert blijven op de pedagogische kwaliteit van hun 
handelen.  
Verder hebben alle pedagogisch medewerkers de taak observaties te doen en 
schriftelijk vast te leggen. Door dit regelmatig te doen dwingen ze zichzelf op een 
systematische manier naar een kind te kijken in de context van de groep, waarin het 
verblijft. De pedagogisch medewerkers zijn daardoor goed in staat de ontwikkeling te 
volgen en het kind te stimuleren om de volgende stap te zetten 
 
Om dit gestructureerd te kunnen doen, gebruiken we een observatiesysteem. Alle 
kinderen worden jaarlijks geobserveerd met behulp van dit observatie-instrument. 
Hierdoor verkrijgen we  een volledig beeld van het welbevinden, individueel en in de 
groep. Op de dagverblijven gebruiken we een observatiesysteem waarmee ook de 
ontwikkeling van kinderen over een langere periode gevolgd kan worden. Twee keer 
per jaar worden alle observaties per groep samengevat. De samenvattingen geven 
tendensen weer en kunnen ook aanleiding zijn om andere activiteiten aan te bieden of 
het gebruik van de ruimte, materiaal, de dagindeling en organisatie van de groep aan te 
passen.  
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De observaties worden besproken in de kind/ -groepsbespreking (eenmaal per 4 à 6 
weken), een intercollegiaal overleg waarbij de leidinggevende van de vestiging 
aanwezig is ter ondersteuning. Signalen dat het minder goed gaat met een kind, worden 
hier aangekaart.  
Als duidelijk is dat de ontwikkeling van een kind extra aandacht behoeft, dan wordt er 
een plan van aanpak gemaakt. Samen met de leidinggevende wordt besproken wat de 
beste pedagogische benadering is. Ouders worden hier over geïnformeerd. In het plan 
van aanpak leggen we vast wat de bevindingen zijn, welke acties er plaats gaan vinden 
en wie hierbij betrokken zijn. Ten slotte wanneer en hoe het effect wordt geëvalueerd. 
Soms volgt hieruit een voorstel voor nader onderzoek bij externe deskundigen. 
Indien nodig, verleent Mini Stek alle mogelijke medewerking om kinderen speciaal te 
begeleiden. 
 
De jaarlijkse observaties zijn een moment om naast de reguliere overdracht extra met 
ouders om de tafel te zitten. Na iedere observatie krijgen ze een kopie van de 
observatie mee naar huis. Indien gewenst kan er altijd een gesprek plaatsvinden n.a.v. 
de bevindingen uit de observaties. Als het kind doorstroomt naar de buitenschoolse 
opvang, gaat het origineel mee naar de betreffende vestiging, zodat het hier een 
vervolg kan krijgen. Verlaat het kind Mini Stek, dan ontvangen de ouders het originele 
exemplaar. Ook ontvangen ouders een overdrachtsformulier voor de basisschool en de 
BSO.  
 
Samengevat in een stappenplan ziet het er dus als volgt uit: 
 
Stap 1 Signaleren door PM-er op basis van reguliere jaarlijkse observatie en/ of 

uit eigen observatie op de groep. 
Stap 2  Zorg delen met directe collega. Zonodig voorleggen aan de 

leidinggevende. Zorg delen met ouders. 
Stap 3  Probleemverheldering. Binnen 2 tot 4 weken wordt er zo nodig een 

aanvullende observatie gedaan.  Ouders worden hierover geïnformeerd en 
in samenspraak met hen en de leidinggevende wordt indien nodig een 
plan van aanpak opgesteld met daaraan gekoppeld een evaluatiedatum. 
Ouders worden op de hoogte gehouden van het verloop van het plan. Dat 
gebeurt in de reguliere overdracht en zonodig in een oudergesprek. 
Eventueel kan geadviseerd worden om deskundige hulp in te schakelen.  

Stap 4  Evaluatie van het plan van aanpak. Eventueel terug naar stap 3. Mocht de 
zorg blijven, dan worden ouders binnen twee weken voor een 
vervolggesprek uitgenodigd. Daarin kan een voorstel volgen voor nader 
onderzoek bij externe deskundigen.   

  

Om de samenwerking met professionals van andere organisaties te bevorderen, is Mini 
Stek aangesloten bij de Verwijsindex Utrecht, http://utrecht.nl/verwijsindex/ 
Alleen met toestemming van de ouders kan overleg plaats vinden met school of 
deskundigen. Bijvoorbeeld om de zorg over een kind te delen en te bespreken wat de 
beste pedagogische aanpak is. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of 
kindermishandeling hanteren we de landelijke meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
  

http://verwijsindex/utrecht.nl/
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5. Kwaliteit 
 
Onze belangrijkste taak is een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de opvoeding van 
de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Om dit waar te blijven maken, moeten we 
onze werkwijze regelmatig onder de loep nemen. Op vaste momenten, tijdens het 
klanttevredenheidsonderzoek en rondetafelgesprek of bij beëindiging van de opvang, 
kunnen ouders aangeven wat ze van onze opvang vinden. Maar natuurlijk zijn we 
bereid ook op andere momenten naar ouders te luisteren. We zijn goed bereikbaar en 
suggesties en tips van ouders zijn altijd welkom. Als er problemen zijn, grijpen we in en 
zoeken we samen naar een oplossing. 
Door de overheid worden al onze vestigingen geïnspecteerd op de pedagogische 
kwaliteit en worden eisen gesteld waar we aan moeten voldoen. In het kwaliteitsbeleid 
van Kinderopvang Mini Stek zijn alle procedures en richtlijnen vastgelegd, zodat we op 
al onze vestigingen dezelfde werkwijze hanteren.  
Onze pedagogische aanpak is geen vaststaand gegeven. In een veranderende 
samenleving zijn opvattingen over de ontwikkeling van kinderen en opvoeding ook aan 
verandering onderhevig. We reageren alert op nieuwe wetenschappelijke inzichten en 
het  publieke debat door ons pedagogisch beleid ter discussie te stellen en aan te 
passen. Daardoor kunnen we hoogwaardige kinderopvang blijven bieden. 
 
 
 
 
 
 
 


